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COMENÇA LA LLIGA I ES BUCA UN CAMPIÓ D’HIVERN
Em toca escriure l’article de la tornada de vacances. Els
que n’hagueu tingut, espero que hagi anat molt bé. I els
que no, doncs espero que també. M’he plantejat fer una
recapitulació d’on ho vam deixar i marcar els objectius de la
segona part de l’any. El primer semestre va ser molt intens
i es van aconseguir coses importants. Però ens queda una
segona part molt dura. Amb la calor, i el rival jugant tan fort,
intentarem arribar amb forces suficients per tal que no ens
marquin una golejada. En acabar ens vam proposar unes
prioritats dintre de les nostres línies d’actuació que voldria
resumir aquí perquè tots sabem on estem i on volem arribar
en el nou curs que ara comença.
En relació a l’ICAA, tots vau veure que en els Pressupostos
Generals de l’Estat el cinema va tenir una pujada del 44% de
la seva dotació econòmica. Irreal perquè el sector audiovisual
ha estat el més castigat de tota la legislatura encara que
es digui el contrari. Aquest augment fa referència a la
dotació extraordinària que el nou sistema d’ajuts requereix
per poder-se aplicar. Són 74,53 milions (en front dels ja
insuficients 113 que hi havia el 2011) que en la seva majoria
aniran destinats al Fondo de Protección Cinematográfica en
virtut de la reforma de la Ley del Cine que entrarà en vigor el
proper 1 de gener (60 milions en front dels 76,78 del 2011).
Això ha provocat dos fets: per un costat ha deixat veure com
el treball en les noves línies que s’ha realitzat des de PROA
en els darrers mesos (i pel qual us vull agrair a tots l’enorme
esforç) ha situat els productors catalans a l’avantguarda
aportant idees que l’ICAA ha recollit molt favorablement.
D’altra banda, l’urgent necessitat que aquests pressupostos
augmentin o que trobem un sistema alternatiu (dins o fora
dels PPGG). Aquí radica la nostra primera línia d’actuaci: la
recerca de l’augment de la partida o un sistema subsidiari
que ens doni estabilitat jurídica i financera (per exemple, el

cèntim cultural o la incentivació fiscal). Hi haurà eleccions,
hi haurem d’estar-hi molt a sobre per poder arribar a assolir
un sistema que ens permeti sobreviure a totes i tots. Això
és bàsic perquè deixem de dependre d’avatars polítics que
s’aveïnen complexos.
En relació a l’ICEC, he de dir que el treball també ha estat
intens. Molt. Però no ha acabat. Per una banda, intentant que
es pagui el que es deu i que les dotacions pressupostàries dels
propers anys recullin partides suficients per a tots (i sembla
que així serà), encara que després de les eleccions hi hagi
prorrogats o no. Però també un sistema molt més innovador,
que contempli les singularitats de projectes impulsors i
finalistes. Aquí us tornarem a demanar col·laboració per
estar a l’avantguarda d’uns ajuts que siguin beneficiosos per
a tot/es.
Amb la Corporació, i exactament amb TV3, vam marcar una
sèrie de reunions perquè per una banda es puguin establir
unes regles del joc per tenir una sensació de major vinculació
amb la cadena en termes de què, com i quan; i per l’altra, la
lluita més brutal que serà intentar garantir que la dotació
del 6% sigui suficient i no es calculi amb criteris que siguin
desfavorables pels productors independents. I el mateix cas
és amb TVE.
Aquests quatre eixos (ICAA, ICEC, TV3 i TVE) han de centrar
el nostre esforç durant aquest segon semestre. I per això us
demano la vostra complicitat i ajut. Així que benvinguts de
nou al partit, i espero veure-us a les Assemblees i Reunions
de Treball per anar avançant en aquests sentits.
David Matamoros

AJUTS CURTMETRATGES ICAA
El passat 22 d’agost es va publicar en el B.O.E. la resolució de la concessió dels Ajuts per a la producció
de Curtmetratges sobre Projecte en la convocatòria del 2015.
Podeu consultar-la clicant al següent enllaç: http://goo.gl/JBZWWY
Així mateix, en el mateix B.O.E del 22 d’agost també es va publicar la resolució de la concessió dels
Ajuts a Curtmetratges Realitzats en la primera fase de la convocatòria (Curtmetratges qualilficats
entre el 31 de maig de 2014 i el 31 de desembre de 2014).
Podeu consultar-la clicant al següent enllaç: http://goo.gl/sliWnS

JORNADA TÈCNICA CONTINGUTS TV
ICEX España Exportación en Inversiones, en col·laboració amb l’Oficina Econòmica i Comercial
de l’Embaixada d’Espanya a Mèxic organitza una Jornada Tècnica de Continguts per a Televisió
consistent en trobades bilaterals entre productores i distribuïdores espanyoles de televisió i
canals de televisió mexicans tant nacionals com regionals amb capacitat de compra. La jornada
tindrà lloc el proper 12 de novembre a Mèxic D.F.
Els participants hauran d’abonar una quota de 640 euros + IVA i tindran dret a una bossa de
viatge de 910 euros per empresa.
La data límit per inscriure’s és el 12 de setembre.
Per a qualsevol consulta relacionada amb la Jornada us podeu posar en contacte amb Javier Martínez al telèfon 91 3491975
o, per email a javier.martinez@icex.es amb còpia a industrias.culturales@icex.es.
Per accedir a la convocatòria i condicions de participació cliqueu al següent enllaç: http://goo.gl/aUh8ou/

COMITÈ CINEMA ESPAÑOL DE TVE
FAPAE ha informat avui a PROA que Televisió Espanyola s’ha compromès a que la propera reunió
del Comitè de Cinema Espanyol pels drets d’antena, que estava prevista que es dugués a terme
durant el passat mes de juliol, tingui lloc abans del proper 15 de setembre.

ÚLTIMS DIES
MIP JUNIOR INTERNATIONAL PITCH (PITCHING)
Llargmetratges / Curtmetratges / Televisió / Animació
DATA: 03/10/2015 - 03/10/2015
Lloc: Canes, França
DATA LIMIT: 27/08/2015
Web: http://goo.gl/5YxglB
JILHAVA INDUSTRY
Documentals
DATA: 28/10/2015 - 01/11/2015
Lloc: Jilhava, Romania
DATA LIMIT Inscripció Inspiration Forum: 30/07/2015
Web: http://www.dokument-festival.com/industry/
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO
Llargmetratges / Curtmetratges
DATA: 03/12/2015 - 13/12/2015
Lloc: La Habana, Cuba
DATA LIMIT: 30/08/2015		
Web: http://www.habanafilmfestival.com/

Podeu consultar la resta
de dates límits d’inscripció a festivals i mercats al
web:
www.catalanfilms.cat
Per a més informació sobre els seveis que ofereix
Catalan Films & TV al sector audiovisual en matèria
internacional truqueu al
935524940.

REANIMANIA - INTERNATIONAL ANIMATION FILM FESTIVAL OF YEVERAN
Animació
DATA: 28/10/2015 - 03/11/2015
Lloc: Yerevan, Armènia
DATA LIMIT Inscripció curtmetratges & TV: 30/08/2015
Web: http://www.reanimania.com/
KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Llargmetratges / Curtmetratges / Documentals
DATA: 14/11/2015 - 21/11/2015
Lloc: Kolkata, Índia
DATA LIMIT: 31/08/2015
Web: http://www.kff.in/
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MICROCORTOS “SER O NO SER” SOBRE ALZHEIMER
Curtmetratges
DATA: 21/09/2015 - 21/09/2015
Lloc: Múrcia, Espanya
DATA LIMIT: 31/08/2015
Web: http://www.seronoserfestival.es/
CAMERIMAGE- INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF THE ART OF CINEMATOGRAPHY
Documentals
DATA: 14/11/2015 - 21/11/2015
Lloc: Torun, Polònia
DATA LIMIT Inscripció films d’estudiants, documentals i pilots TV: 31/08/2015
Web: http://www.camerimage.pl/
3D CONTENT FINANCING MARKET (PITCHING)
Animació / Vídeo Digital
DATA: 14/12/2015 - 15/12/2015
Lloc: Liège, Bèlgica
DATA LIMIT: 31/08/2015
Web: http://www.3dstereomedia.eu/market/
COSTA RICA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Llargmetratges
DATA: 19/11/2015 - 22/11/2015
Lloc: Montezuma, Costa Rica
DATA LIMIT: 31/08/2015
Web: http://www.festivalfocus.org/festival/1014/costa-rica-international-film-festival-montezuma/
DUBAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Llargmetratges / Curtmetratges / Documentals
DATA: 09/12/2015 - 16/12/2015
Lloc: Dubai, Unió dels Emirats Àrabs
DATA LIMIT: 31/08/2015
Web: http://www.dubaifilmfest.com/
MILANO MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Llargmetratges / Curtmetratges / Documentals
DATA: 28/10/2015 - 31/10/2015
Lloc: Milà, Itàlia
DATA LIMIT: 31/08/2015
Web: http://www.montagnaitalia.com/

CONVOCATÒRIES OBERTES
DIGITAL PRODUCTION CHALLENGE II
Digital Production Challenge II és una formació per a conèixer els millors recursos que ofereix el digital a
la indústria del cinema i saber com aprofitar-los per a les vostres produccions. Mitjançant un programa
mixt de presentacions tècniques i d’estudis de cas, el workshop compara i analitza les millors tendències
digitals de producció i postproducció, centrades especialment per a pressupostos baixos o estàndard.Els
participants han d’inscriure’s amb el seu propi projecte de llargmetratge/ documental/ cross-media en
fase de preproducció (de pressupost baix fins a grans produccions) per tal de presentar-lo i treballar-lo
amb els experts del workshop. La formació es farà a Vilnius (Lituània) del 4 al 7 de novembre de 2015. La data límit per inscriure’s
és el 15 de setembre. Més informació a http://www.focal.ch/digiprodchallenge/index.html
SUBTÍTOLS DE PROGRAMES DE TELEVISIÓ EUROPEUS
La Comissió Europea ha publicat una convocatòria de projecte pilot destinat a fomentar la integració de la cultura europea a través de noves versions subtitulades de programes de televisió
europeus. La finalitat del projecte pilot és experimentar estratègies innovadores per a oferir versions subtitulades de la programació cultural europea, a fi de facilitar la difusió transfronterera en
línia de continguts culturals. El projecte pilot hauria de finançar la prestació online d’un mínim de 300 hores de diversos continguts
culturals audiovisuals fàctics europeus amb subtítols en un determinat nombre de territoris i avaluar la seva repercussió. La data
límit per presentar-s’hi és el 30 de setembre. Més informació a: http://goo.gl/X8cTD6/
#EUROPECALLS - CONVOCATÒRIA DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
Aquesta sessió #EuropeCalls incidirà sobre la nova convocatòria de suport al desenvolupament
de projectes del subprograma MEDIA d’Europa Creativa, que es publicarà properament, i es farà
especial èmfasi als canvis respecte a la convocatòria anterior. L’objectiu del taller és incentivar i
fomentar la participació del sector audiovisual català en la convocatòria de suport al Desenvolupament de Projectes. La idea és ajudar els productors audiovisuals que estan en el procés d’elaboració d’un projecte d’aquest
tipus, tot proporcionant-los recomanacions útils i intentant resoldre possibles dubtes. L’acte tindrà lloc el proper divendres 18 de
setembre de 9:45h a 12:30h, a la sala d’actes de l’Arts Santa Mònica. Les inscripcions s’obriran la primera setmana de setembre.
Més informació a: http://goo.gl/11NcDF/

FESTIVALS, PREMIS I EVENTS
“DEAD SLOW AHEAD” (NANOUK FILMS) PREMI ESPECIAL DEL JURAT A LOCARNO
El documental “Dead Slow Ahead” de Mauro Herce (Nanouk Films) es va emportar el Premi Especial del
Jurat de la Secció “Cineasti del presente” de la passada edició del prestigiós Festival de Locarno que va
tenir lloc a la localitat suïssa entre el 3 i el 13 d’agost. La pel·lícula és l’opera prima de Herce qui té una
llarga trajectòria com a director de fotografia. “Dead slow ahead” és un retrat hipnòtic a bord del vaixel
de càrrega “Fair Lady” a través del qual Herce es qüestiona els límits de la mecanització del treball dels
mariners. L’enhorabona!
PROA ALS FESTIVALS DE TORONTO I VENÈCIA
Dos curtmetratges amb producció de socis de PROA han estat seleccionats als prestigiosos festivals de Toronto i Venècia. D’una banda, el curtmetratge de Clara Roquet
“El Adiós”, produït per Lastor Media, ha estat seleccionat per participar a la Secció
Oficial de Curtmetratges del Festival de Toronto que té lloc del 10 al 20 de setembre
a la ciutat canadenca. D’altra banda, el curtmetratge “Zero” de David Victori, en el
qual ha participat CinedeGarage com a productora associada, ha estat seleccionat per participar a la secció
Orizzonti del Festival de Venècia que tindrà lloc del 2 al 12 de setembre. Moltes felicitats!
DOS PROJECTES DE PROA AL FORO LAU HAIZETARA
Dos projectes de socis de PROA han estat seleccionats per participar en la propera edició del Foro Lau
Haizetara destinat a la co-producció documental que tindrà lloc del 22 al 24 de setembre en el marc del
Festival de San Sebastià. “El Secreto de Dr. Grinberg” de Polar Star Films i “Frágiles” de La Lupa Produccions es presentaran davant un panell de Comissioning Editors provinents de diversos països.
L’enhorabona a tots dos!
“VERANO 1993” D’INICIA FILMS A LES ATELIERS D’ANGERS I ALS HOLLAND FILM MEETINGS
El projecte de llargmetratge “Verano 1993” de Carla Simón produït per Inicia Films segueix el seu gran
recorregut en la fase de desenvolupament. El projecte ha estat seleccionat per participar a Les Ateliers
d’Angers, dirigits per Jeanne Moreau juntament amb els organitzadors del Festival Premiers Plans, i també als Holland Film Meetings que tindran lloc a Utrecht entre el 24 i el 27 de setembre. En ambdues trobades, el projecte de Simón tindrà l’oportunitat de trobar partners per a la producció i de rebre classes
magistrals per al desenvolupament. Moltes felicitats!
EDMON ROCH AL PRODUCERS LAB DE TORONTO
El productor d’Ikiru Films Edmon Roch ha estat seleccionat per participar al Producers Lab que tindrà lloc
en el marc del proper Festival de Toronto entre el 9 i el 12 de setembre. La sisena edició d’aquest forum
international per a la co-producció comptarà amb la participació de 24 productors d’Europa, Canadà,
Austràlia i Nova Zelanda. L’enhorabona!

PUNT DE MIRA
FESTIVAL DE SITGES I FILMARKET HUB
Aquesta setmana us deixem amb la notícia que el Festival de Cinema de
Sitges i la plataforma online Filmarket Hub organitzaran un esdeveniment de Pitching en el marc de la propera edició del festival.
L’esdeveniment es dirà Sitges Pitchbox, tindrà lloc el dia 16 d’octubre a la
Sala Miramar de l’Hotel Melià - Sitges i oferirà l’oportunitat a guionistes,
directors i productors de realitzar un pitch de venda dels seus projectes
de llargmetratges de terror, ciència ficció o fantàstic a productores i distribuïdores que assistiran al festival a banda d’altres que seran convidades especialment per a l’ocasió.
Les inscripcions són gratuïtes, s’han de realitzar a través del Filmarket
Hub i romandran obertes fins el proper 15 de setembre. D’entre tots els
projectes rebuts se’n seleccionaran 7.
Per a més informació cliqueu al següent enllaç: http://goo.gl/XC41om
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